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1. વચંાણે લીધી: આયોગની તા:	29.11.2017ની બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદ 		
 

2. જ લા િશ ણ અિધકાર / લા ાથિમક િશ ણ અિધકાર  અને તેની સમક  જ યાઓ, 
જુરાત િશ ણ સેવા વગ-1(વહ વટ  શાખા) ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે હરાત માકં: 

105/2016‐17ના સદંભર્મા ં આયોગ ારા તા.12.03.2017 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથિમક 
કસોટીના આધારે તા:	 29.11.2017	ના રોજ બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની પ્રિસ ધ 
કરવામા ંઆવી હતી. પ્રાથિમક કસોટીની તા:11.01.2018ના રોજ  પ્રિસ ધ થયેલ સધુારેલ 
આખરી જવાબ ચાવી (Revised Final Answer Key) મા ંવધ ુએક પ્ર  રદ કરવામા ંઆવેલ 
હોઇ સદરહ ુ કસોટીમા ં રદ કરવામા ંઆવેલ કુલ પ્ર ોની સખં્યા 11 થતી હોવાથી ગણુ 
ફાળવણીની Pro‐rata	પ ધિતથી પ્ર યેક સાચા જવાબના િક સામા ં1.038 ગણુ પ્રદાન અને 
પ્ર યેક ખોટા જવાબ / એક કરતા વધારે એનકોડીગ કરેલ જવાબ /એક પણ િવક પ પસદં 
ન કરેલ જવાબના િક સામા ં 0.311 ગણુ કપાત પ્રમાણે જવાબવહીનુ ં મ ૂ યાકં્ન કરવામા 
આ ય ુ છે. આથી, પિરણામમા ંથતા ફેરફારને અનલુક્ષીને તા:29.11.2017ના રોજ પ્રિસ ધ 
કરેલ બ  મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી રદ કરવામા ંઆવે છે અને નીચે મજુબની 
અંિતમ પિરિ થિત જાહરે કરવામા ંઆવે છે.  
 

3. ાથિમક કસોટ  અને અર ઓની ચકાસણીના તે બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોના 
બેઠક ન:ં-  
101000124	 101000561	 101000645	 101001007	 101001165	

101001178	 101001231	 101001769	 101001839	 101001861	

101001952	 101002059	 101002067	 101002169	 101002185	

101002283	 101003130	 101003144	 101003149	 101003332	

101003475	 101003493	 101003494	 101003565	 101003577	

101003619	 101003625	 101003686	 101003814	 101003946	

101003964	 101004001	 101004039	 101004100	 101004146	

101004352	 101004454	 101004679	 101004745	 101004964	
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101005044	 101005345	 101005437	 101005485	 101005634	

101005714	 101005857	 101005880	 101005893	 101006078	

101006198	 101006371	 TOTAL	=	52	

 

4. ન ધ:- 
(૧) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing	 Standard) 

ધરાવે છે,	પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પિરપણુર્ કરતા ન હોઇ બ  મલુાકાત માટે 
પાત્ર થતા નથી.	

101001008	 101001130	 101001611	 101004398	 101005682	

TOTAL	=	5	
	
	

(૨) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પિરપણુર્ કરે છે,	પરંત ુઆયોગે 
નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing	Standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  મલુાકાત માટે 
પાત્ર થતા નથી.	

101000291	 101002377	 101002840	 101004353	 101006056	

101006234	 TOTAL	=	6	
	

 (૩) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing	 Standard) 
ધરાવતા નથી તેમજ જાહરેાતની જોગવાઇઓ પિરપણુર્ કરતા ન હોઇ બ  મલુાકાત 
માટે પાત્ર થતા નથી.	

101001497	 TOTAL	=	1	
 

	

થળ: ગાધંીનગર-382010 સં ુ ત સચવ 
તાર ખ: 12.01.2018 જુરાત હર સેવા આયોગ 

 


